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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Organisaatiossa luodaan merkityksiä jatkuvasti, etenkin toimintaympäristön muutosten analysoimiseksi. Nämä merkitykset vaikuttavat
organisaatiokulttuuriin ja uuden tiedon luomiseen organisaatiossa. Tutkimuksen kohteena ovat organisaatiokulttuurin sekä merkityksen ja tiedon
luomisen suhteet organisaatiossa.
Työn tavoitteena on tutkia merkityksen luomisen muutosta ja tätä kautta muutosta organisaatiokulttuurissa sekä tiedon luomisen prosessia
muutostilanteessa olevassa LEL Työeläkekassan organisaatiossa. Lisäksi tutkimuksessa valotetaan organisaation tapoja suhtautua ulkoisen
toimintaympäristön muutoksiin ja pohditaan toimintaympäristön merkitystä organisaation toiminnalle tapausorganisaation kautta. LEL
Työeläkekassa on tutkimusongelman kannalta mielenkiintoinen, sillä toimintaympäristön muutokset pakottavat organisaation luomaan uusia
merkityksiä olemassaolonsa perustaksi sekä menestyksensä turvaamiseksi tulevaisuudessa uudenlaisessa toimintaympäristössä.
Organisaatiokulttuurissa tapahtuneita muutoksia tutkitaan henkilöstön asiakkuuteen liittyvien, eri aikakausien asiakkuuskäsityksiä kuvaavien
puhetapojen kautta. Merkityksen luomista tutkitaan vertaamalla asiakkuuskäsityksiä organisaation viralliseen tapaan luoda merkityksiä
asiakkuuteen liittyen uudessa tilanteessa. Tiedon syntymistä tutkitaan tapausorganisaatiossa käynnissä olleen asiakkuusprojektin vaiheiden kautta
sekä vertaamalla henkilöstön nykyisyyteen ja tulevaisuuteen liittyviä asiakkuuskäsityksiä organisaation virallisiin asiakkuusdokumentteihin.
Tutkimusmenetelmänä on diskurssianalyysi.
Tutkimustulokset osoittavat, että tapausorganisaatiossa asiakkuuteen liittyvien merkitysten kautta analysoituna organisaatiokulttuuri on
muuttunut yhtenäisemmästä moninaisempaan suuntaa. Asiakkuuteen liittyvä merkityksen luominen on epävirallisella ja virallisella tasolla
tutkimushetkellä osin yhtenäistä, mutta eroja löytyy. Lainsäädäntö nousee epävirallisen tason merkityksissä olennaiseksi puhetavaksi, mutta
virallisen tason merkityksissä sitä ei mainita. Asiakkuusprojektin kautta organisaatiossa syntyi uutta tietoa, piiloista tietoa muutettiin näkyvään
muotoon ja sitä pyritään jalkauttamaan henkilöstön keskuudessa. Tämän tutkimuksen tulokset eivät vielä osoita, että uusi tieto olisi
tutkimushetkellä sisäistetty koko henkilöstön keskuudessa. Merkityksen luominen, organisaatiokulttuuri ja tiedon luominen ovat tutkimuksen
mukaan voimakkaasti sidoksissa toisiinsa. Sekä viitekehyksen että aineiston analyysin perusteella organisaatiokulttuuri vaikuttaa tapaa, jolla
organisaatiossa luodaan merkityksiä. Uudet merkitykset käynnistävät tarpeen uudelle tiedolle. Uusi tieto vaikuttaa organisaatiokulttuuriin joko
muuttuneiden käsitysten tai esimerkiksi uusien toimintatapojen tai rakenteiden kautta.
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